Hotel Holst am Schlossgarten
Kiel
Kielissä, 1. XII. 09
Rakas äiti!
Monet kiitokset äidin kirjeestä. On mennyt taas luullakseni 2 viikkoa siitä kuin viimeksi
kirjoitin. Asia on nim. se, että Z. tietäen urkujen kreivinnan luona olevan sangen vaikeat
virittää koska ovat niin ahtaasti rakennetut, matkusti yksinkertaisesti pois jättäen minun
huolekseni tuon hermostuttavan työn. Ja päivät työtä tehtyäni olin silloin niin väsynyt ettei
kirjoittamisesta tullut mitään. Oli sitten tarkastus ja meni se hyvin. Nyt tahtoo kreivinna että
”creschendon” täytyy tulla voimakkaammaksi kuin mitä se nyt on ja siksi täytyy minun taas
matkustaa sinne takaisin huomenna ryhtyäkseni sitä laittelemaan. Olen täällä tarkastanut Z:n
sijasta, joka ei itse kerinnyt eikä tahtonut tulla, eräät Roverin rakentamat urut; ne tulisi
virittää ja samalla sangen monet pikkuviat korjata. Jätinkin töistä jo maksu-ehdotuksen jonka
firman puolesta nimelläni vahvistin. Sitten olen eräässä toisessa kirkossa korjannut
pedaalikoppelin, joka ei käynyt, ja huomenna aijon virittää samoissa uruissa olevat
huiluäänikerrat tulevaa konserttia varten.
Äiti luuli - ja niin minäkin - että ollessani Wulfshagenissa pääsisin joksikin aikaa vapaaksi ja
pääsinkin asunnon ja ruoan suhteen. Mutta ne juomarahat! Z. oli tiedustellut sikäl.
inspehtoorilta mitä on annettava tai voiko olla vallan antamatta. Inspehtori ilmoitti, että
palvelustytöille oli vähintäin annettava 10 markkaa miestä päälle. Ja niin päätettiin, että Z.
antoi 10 ja minä kun olin ollut viikkoa tai puoltatoista kauvemmin 15 markkaa! Kuskille
lisäksi - ja niin sitä tullaan tuohon sievoiseen summaan 20 markkaa - vaan juomarahoja!
Ajattelen isän olevan ehkä käyntejäni Schwartzerin ja Locherin luona vastaan - äiti kun
kirjoitti ettei isä ollut oikein ”einverstanden” suunnitelmani kanssa. Mainitut herrat ovat siksi
otetut siihen, että stipendi nousee 250 markalla jos matkasuunnitelmassa on mainittu, että
aijotaan matkalla myös ottaa suullista opetusta . Lähetin matkakertomukseni Merikannolle ja
pyysin hänen lausuntoaan siitä ja sainkin häneltä todistuksen, missä hän suuresti kiittää, että
suunnitelma on tarkkuudella ja hyvin laadittu. Mainiten siinä niitä ansioita joita eri tehtailla ja
henkilöillä on. Lopettaa lausuntonsa: ”olen vakuutettu että hra T. tämän matkan tehtyään on
täysin perehtyneenä arvokas jatkamaan isäinsä jälkiä”.
Olen ajatellut kyllä kirjoittaa Jalmarille ja kiittää häntä takuusta. Isän lähettämät rahat tulivat
mainiosti, aivan odottamatta, perille. Pankista ne sain näyttämällä ensin että schekki oli tullut
tässä kirjeessä, jossa kirjeen päällä oli isän nimi, sitten näyttämällä passini, että olen mainittu
henkilä ja lopuksi maksamalla schekistä 10 penniä, mikä on vero, joka nyttemmin täytyy
jokaisesta schekistä maksaa.
Monet terveiseni sinne sekä isälle että äidille
lähettää äidin
Martti
P.S. Tunnen sangen hyvin Leiniön, mutta oli hän koulussa sangen itsekäs ja jossain määrin
epätoverillinen. Tämä äidin kysymyksen johdosta.
Sama

